Základná škola, Ul. Rastislavova, 416/4, 971 01 Prievidza
Vážený pán
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
Minister školstva SR
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

V Prievidzi 16.10.2013
Vážený pán minister,
pedagogický zbor našej školy sa stotožňuje v plnom rozsahu s listom,
ktorý Vám bol adresovaný dňa 3.10.2013 zo strany Združenia samosprávnych
škôl Slovenska v zastúpení Mgr. Alenou Petákovou, prezidentkou ZSŠS.
My, učitelia z praxe, chceme týmto listom pomôcť Vám, ale hlavne nám.
Napriek častým ohlasom sa nám nedostáva priestor na porozumenie
a vytvorenie podmienok na to, aby sme mohli robiť hlavne to, čo by malo byť
v záujme všetkých, ktorým záleží na úrovni výchovy a vzdelávania našich detí
a mládeže – UČIŤ! Toto nám nastavený školský systém, legislatíva a ďalšie
nevyhovujúce podmienky výrazne komplikujú. Sme každodenne zavalení
množstvom práce, ktorá súvisí už s neúnosnou, nezmyselnou a neefektívnou
byrokraciou. Obsahom nášho listu sa chceme dovolať a dočkať konečne zmeny,
ktorú dlhodobo požadujeme a zdôrazňujeme. Hlas učiteľov z praxe nie je
vypočutý a to je veľká chyba, ktorá sa podpisuje pod úroveň vzdelanosti našej
spoločnosti.
Citujeme z listu ZSŠS: „Chceme mať rozpísaný obsah učiva na
ročníky. Je nám jedno, či sa to bude volať štandard, alebo učebné osnovy.“
Vráťme sa k tomu, čo bolo dobré, výborné. Mať jednotné učebné osnovy
pre každý ročník v celej SR poskytnuté zo strany štátu je pre efektívne
vzdelávanie a učiteľskú prax prioritou.
Ďalej podporujeme tieto návrhy z praxe:
 zavedenie výučby iba jedného povinného cudzie jazyka na ZŠ (podľa
podmienok školy)
 zjednotiť UO pre predmet a ročník (pozor na medzipredmetové vzťahy)
určiť základné učivo pre jednotlivé ročníky a požiadavky na výstup
(alternatívne výstupné testy) tak, aby boli zosúladené s učebnicami....

 zabezpečiť chronologické radenie učiva v predmete dejepis a slovenská
literatúra (v súčasnej dobe v týchto predmetoch učivá na seba
chronologicky nenadväzujú, „skáče sa“ z obdobia do obdobia)
 znížiť počet hodín ETV a NBV absolvovaných za ISCED I. a ISCED II.
spolu
 zredukovať prierezové témy (súčasný stav vedie k formalizmu)
 zabezpečiť informovanie škôl o zavedení zmien s dostatočným časovým
predstihom z dôvodu pracovno-právnych vzťahov a príprav nového
školského roku
 zmeny a súvisiace podmienky s nimi presne a jasne zadefinovať
a odštartovať v novom školskom roku pre všetky ročníky (nie iba 1.
a 5.roč.).
Ďakujeme za porozumenie.
S úctou
PaedDr. Václava Juríková
riaditeľka školy

Na vedomie:
- generálny riaditeľ SRŠ, Mgr. Zdenko Krajčír
- riaditeľ ŠPÚ doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
- prezidentka ZSŠS Mgr. Alena Petáková

